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กฎบัตรในการบริหารจัดการ
1.

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการมีบ ทบาทสาคัญ ในการก ากับ ดูแ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์สูงสุด ของบริษัท คณะกรรมการมี ความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ ซึ่งจะต้องมีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทัง้ ใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท
1.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.2.1 คณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการโดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและไม่เ กิ น 15 คน โดยจะมี การ
พิจารณาทบทวนสอบทานจานวนกรรมการที่เหมาะสมเป็ นระยะ ตามความจาเป็ นและภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึน้
1.2.2 คณะกรรมการมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ ไม่เป็ น
บุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
และการบริหารประจา ทัง้ นี ้ บริษัทฯได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจบริหารและอนุมตั ิวงเงินไม่จากัด
1.2.3 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยกรรมการแต่ละคนเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และมี
ส่วนร่วมในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯด้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
และต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น
1.2.4 กาหนดให้มีกรรมการอิสระในจานวนที่เหมาะสมกับการกากับดูแลกิ จการคือ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ คณะ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
คุณสมบัติกรรมการ
1.2.5 มีความรู ค้ วามสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจและ
สนใจในกิจการของบริษัทฯ
1.2.6 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมที่ดี
1.2.7 มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ทงั้ ในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัท
ฯ และผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกัน
1.2.8 ใช้ดลุ ยพินิจที่เป็ นอิสระเสมอ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถไว้วางใจได้
1.2.9 อุทิศเวลาและทุม่ เทความสนใจให้บริษัทฯอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมของบริษัทเสมอ
1.2.10 ปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่กาหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ที่กาหนดโดยบริษัทฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ จานวน 10 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. ผศ.ดร.วิชยั โถสุวรรณจินดา
2. ดร. สุรเดช จันทรานุรกั ษ์
3. นายนาพล เงินนาโชค
4. นายชนะ สิงห์รุง่ เรือง
5. นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์
6. นายธานินทร์ ตันประวัติ
7. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง
8. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์
9. นายสมภพ จูโล่ห ์
10. นางประครอง นามนันทสิทธิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ

1.3 ขอบเขตหน้าที่
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสรุ ปอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่สาคัญ ได้ดงั นี ้
1.3.1 จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ
1.3.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
1.3.3 จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริษัทฯ ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
1.3.4 คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็ นควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรืออานาจนัน้ ๆ
ได้เมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริห ารมี อ านาจหน้า ที่ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบ
อานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจ หรือบุคคลที่
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เกี่ยวข้อง หรือมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่ นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้น
เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
1.3.5 กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการต้องได้รบั มติอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ื อ หุน้ ก่อนการด าเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุ น การออกหุน้ กู้ การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัทฯทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการซื อ้ หรือ ขายทรัพ ย์สินที่ สาคัญ ตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1.3.6 พิจารณาโครงสร้างการบริห ารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
1.3.7 ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
1.3.8 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือ
เป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือ เพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
1.3.9 กรรมการต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯทาขึน้ และต้องรายงานการซือ้ -ขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือ รวมถึงกรรมการมีหน้าที่รายงานการซือ้ -ขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และการปฏิ บตั ิหน้าที่อื่น ตามประกาศของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อย่างเคร่งครัด
1.3.10 กาหนดนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร
(ERM) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น (CAC) เป็ นต้น โดยการอนุมตั ินโยบาย ติดตามการกากับ
ดูแล การสนับสนุน ตลอดจนการผลักดันนโยบายให้บริษัทฯสามารถปฏิบตั ิได้จริง (อ้างอิงตามข้อกาหนด
ขอบเขตหน้าที่ในมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั่น) พร้อมทัง้ เป็ นต้นแบบที่ดีในการทางานที่ซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิ บัติ ตามกฎหมาย เพื่อ ให้พ นัก งานทุกคนในบริษัท ฯ เข้าใจและตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของ
นโยบายดังกล่าวข้างต้น
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1.4 ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ ต่อบุคคลภายนอก ต่อ พรบ.บริษัท
มหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายตามกฎหมาย และตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
1.5 การประชุม
1.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องหรือผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
หรือจาเป็ น
1.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อน
การประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้อง
ขอสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
1.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนัน้ จึงถือว่าครบองค์ประชุม
1.5.4 กรรมการที่มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งที่พิจารณาเรือ่ งใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ
1.5.5 ในการออกเสียง กรรมการ ลงมติโดยมีสทิ ธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ใน
กรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสทิ ธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชีข้ าด
1.5.6 มีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
1.6 การรายงาน
คณะกรรมการมีนโยบายในการจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
1.7 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.7.1 คณะกรรมการ มีนโยบายให้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย
ตนเองอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ ง
แก้ไขต่อไป โดยจะกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
1.7.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ เป็ นการประเมินทัง้ คณะ และรายบุคคล รวมทัง้ เปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
1.7.3 บริ ษั ท อาจจัด ให้มี ที่ ป รึก ษาภายนอกมาช่ ว ยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็ น ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจาปี
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2.

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกากับดูแลกิจการให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
2.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 คน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระทุกคน ทาหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการ
กากับดูแลการดาเนินกิจการของบริษัทฯ มีขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
1.2.2 กรรมการอิ ส ระทุก คนมี คุณ สมบัติ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1.0% ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ เี่ กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา / ผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ )
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ จดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ร ั บการเสนอชื่อเป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็ น
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุร กิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
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6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ง รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้
7. ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพด้วย
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษัท
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
10. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ กรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
11. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ว่าด้วยคุณสมบั ติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
จานวน 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร. สุรเดช จันทรานุรกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนาพล เงินนาโชค
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนะ สิงห์รุง่ เรือง
กรรมการตรวจสอบ (เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทา
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อ ถือของงบการเงิน)
โดยมี นางกรกมล เกลาเทียน ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2.3 ขอบเขตหน้าที่
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และที่ปรับปรุ งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภาย ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน CFO (ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน) และสมุหบ์ ญ
ั ชี (ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี)
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
7. พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น (Risk identify) และกาหนดมาตรการ /
วิธี ก ารควบคุมและจัด การความเสี่ย ง (อ้า งอิง ตามข้อ ก าหนดขอบเขตหน้า ที่ ใ นมาตรการต่อต้า นทุจริต และ
คอร์รปั ชั่น) สอบทานข้อมูลทัง้ หมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อ ต้านการคอร์รปั ชั่น และลงนาม
รับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ช) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่
ละคน
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎบัตร
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.4 ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย โดยที่คณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ บุคคลภายนอก และ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.5 การประชุม
2.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องหรือผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
หรือจาเป็ น
2.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ฯ
สามารถร้องขอสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนัน้ จึงถือว่าครบองค์ประชุม
2.5.4 กรรมการตรวจสอบที่มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือ ออกเสียงลงคะแนนใน
เรือ่ งนัน้ ๆ
2.5.5 ในการออกเสียง กรรมการตรวจสอบ ลงมติโดยมีสทิ ธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ น
เกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้
ขาด
2.5.6 มีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
2.6 การรายงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
2.7 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละหนึง่ ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั ิงาน
อย่างมีหลักเกณฑ์
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3.

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ใน
การพิจารณาสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการโดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และ
มี ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน อย่า งน้อ ย 1 คน เป็ น กรรมการอิ ส ระและเป็ น ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.2.2 มี ค วามรู ้ค วามสามารถในการประเมิ น ผลเพื่ อ การพิ จ ารณาสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนได้อ ย่า ง
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 กรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ตามข้อ 4.2.2 ได้แก่การพ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย หรือการถูกถอด
ถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการชุดนี ้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ชุดนี ้ มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนีโ้ ดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการชุดนี ้
แทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการคนที่เข้ามาแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2555 มีมติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร. สุรเดช จันทรานุรกั ษ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชนะ สิงห์รุง่ เรือง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.3 ขอบเขตหน้าที่และบทบาทคณะกรรมการสรรหา
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษั ท
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในภายหลัง)
2. ดาเนินการสรรหาและนาเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสาหรับการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นครัง้
แรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระและสมควรได้รบั
เลือกตัง้ ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
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3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดาเนินการเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทัง้ แผนงานพัฒนาผูบ้ ริหารของบริษัท
3.4 ขอบเขตหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกาหนดการให้โบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี ของทัง้ บริษัท โดยให้
เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
2. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
3.5

ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย โดยที่ คณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือ
หุน้ บุคคลภายนอก และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.6 การประชุม
3.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องหรือผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือ
จาเป็ น
3.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิ ญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
3.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ
เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดที่มีอยู่ในตาแหน่งขณะนัน้ จึงถือว่าครบองค์
ประชุม
3.5.4 กรรมการที่มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งที่พิจารณาเรือ่ งใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ
3.5.5 ในการออกเสียง กรรมการลงมติโดยมีสทิ ธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ใน
กรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสทิ ธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชีข้ าด
3.5.6 มีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
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3.7

การรายงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
และจัดทารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3.8

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละหนึ่ ง
ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยจะกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
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4.

กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การและความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม แต่ ง ตั้ง ขึ น้ เพื่ อ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกาหนดกฎเกณฑ์กากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร รวมทัง้
กากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการการบริหารจัดการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสม โดยได้
กาหนดองค์ประกอบขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี ้ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
4.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2.1 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท อย่าง
น้อย 3 คน และกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อย 1 คน เป็ นกรรมการ
อิสระ
4.2.2 มีความรูค้ วามสามารถในการกากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการการบริหารจัดการกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
4.2.3 กรณีที่ตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ตามข้อ 4.2.2 ได้แก่การพ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย
หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการชุดนี ้ เพื่อให้
คณะกรรมการชุดนี ้ มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนีโ้ ดยบุคคลที่เข้าเป็ น
กรรมการชุดนี ้ แทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการคนที่เข้ามาแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯยังไม่มกี ารแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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4.3 ขอบเขตหน้าที่
4.3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบตั ิ และแผนงานด้านกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิ
4.3.2 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ิงาน ในกิจกรรมด้านกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
4.3.3 กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
4.3.4 ติดตามและรายงานผลการปฏิบตั ิตอ่ คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอทุกครัง้ หลังมีการประชุมคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.3.5 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทเป็ นประจาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้ นาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
4.3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ ยวกับ กากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการ
4.4 ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย โดยที่ คณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ บุคคลภายนอก และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.5 การประชุม
4.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องหรือผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือ
จาเป็ น
4.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพิจารณา
ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
4.5.3 ในการประชุม คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การและความรับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม ทุก ครัง้ องค์ป ระชุม ต้อ ง
ประกอบด้วยกรรมการ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนัน้
จึงถือว่าครบองค์ประชุม
4.5.4 กรรมการที่มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งที่พิจารณาเรือ่ งใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ
4.5.5 ในการออกเสียง กรรมการลงมติโดยมีสทิ ธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ใน
กรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสทิ ธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชีข้ าด
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4.5.6 มีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
4.6 การรายงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ และจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และลงนามโดยประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.7 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่าง
น้อยปี ละหนึง่ ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยจะกาหนดบรรทัด
ฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
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5.

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
รวมทัง้ กากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม
โดยได้กาหนดองค์ประกอบขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
5.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ัดการ เป็ นประธาน และผูบ้ ริหารของแต่ละ
หน่วยงานในบริษัทเป็ นคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.2.2
5.2.3

กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย / หรือผูแ้ ทนของสายงาน การตลาดและขาย
ผูอ้ านวยการฝ่ าย / หรือผูแ้ ทนของสายงาน โรงงาน/วิศวกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย / หรือผูแ้ ทนของสายงาน Supply Chain
ผูอ้ านวยการฝ่ าย / หรือผูแ้ ทนของสายงาน บัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ าย / หรือผูแ้ ทนของสายงาน สนับสนุนธุรกิจ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย / หรือผูแ้ ทนของสายงาน พัฒนาธุรกิจ
หน่วยงานเลขานุการบริษัท / หรือนิติกรบริษัท

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะทางาน
เลขานุการ / ผูป้ ระสานงาน

มีความรู ค้ วามสามารถ ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านการเงิ น ความเสี่ย ง
ทางด้านการปฏิบตั ิงาน และความเสีย่ งทางด้านกฎหมาย และข้อกาหนดผูกพันองค์กร
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก ตามวาระตามข้อ
5.2.2 ได้แก่การพ้นสภาพการเป็ นพนักงานบริษัทฯ หรือการลาออก หรือตาย หรือการถูกถอดถอน ให้
กรรมการผูจ้ ดั การแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการชุดนี ้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี ้

5.3 ขอบเขตหน้าที่
5.3.1 กาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั่น (อ้างอิงตามข้อกาหนดขอบเขตหน้าที่ในมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั่น)
5.3.2 กาหนดแผนจัดการความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความเสีย่ งทั่วทัง้ องค์กร
กฎบัตรในการบริหารจัดการ
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5.3.3
5.3.4

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริหารความเสีย่ งทั่วทัง้ องค์กร
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5.4 ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมาย โดยทีค่ ณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อ ผูถ้ ือหุน้ บุคคลภายนอก
และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.5 การประชุม
5.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่เกี่ ยวข้องหรือผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องหรือจาเป็ น
5.5.2 จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
5.5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู่ในตาแหน่ง
ขณะนัน้ จึงถือว่าครบองค์ประชุม
5.5.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ
5.5.5 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียง
ข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียง
อีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชีข้ าด
5.5.6 มีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
5.6 การรายงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทารายงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
5.7 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการประเมินประจาปี ตอ่ คณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรในการบริหารจัดการ
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6.

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

6.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารมีบทบาทในการ กากับดูแลฝ่ ายบริหารจัดการ และการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งทาให้สามารถสื่อสารนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึง การ
กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน อานาจอนุมตั ิในระดับปฏิบตั ิการ โดยมีการติดตามและวัดผลการปฏิบตั ิการ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททราบได้อย่างต่อเนื่อง
6.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
6.2.1 คณะกรรมการ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร
6.2.2 คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ว ยกรรมการ อย่ า งน้อ ย 3 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 7 คน โดยประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
6.2.3 เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู ้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน ในฐานะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจานวน 5 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ์
2. นายธานินทร์ ตันประวัติ
3. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง
4. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์
5. นายสมภพ จูโล่ห ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

6.3 ขอบเขตหน้าที่
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรือให้ความเห็นชอบ
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
กฎบัตรในการบริหารจัดการ
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1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบี ยบ ข้อกาหนด คาสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ/ข้อกาหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัท กาหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็ นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตัง้ บรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมตั ิ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซือ้ วัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้าน
บาท (หกสิบล้านบาท)
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงิ นในการดาเนินการซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ ยวกับการดาเนินธุรกิ จ
ตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท)
6. อนุมตั ิการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิ จของบริษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้า การอนุมตั ิให้ทาสัญญา
รับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท)
7. อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมกับกาหนดเงื่อนไขในการเบิก
ถอนเงิน หรือทานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท
(ยี่สบิ ล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
9. อนุมตั ิให้นาทรัพย์สนิ ของบริษัท จานอง จานา เพื่อเป็ นประกันหนีส้ นิ ของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมี
ขึน้ ในอนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
10. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่ จะได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
11. เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรือ่ งเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
12. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนดเงิน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการเลิกจ้าง
13. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บคุ คลดังกล่าว มีอานาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
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บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรืออานาจนัน้ ๆ ได้ ตามที่
เห็นสมควร ทัง้ นี ้ จะไม่มีการมอบอานาจให้แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
14. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่น ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผูจ้ ดั การหรือพนักงาน
บริษัทมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทัง้ นี ้ การมอบ
อานาจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6.4 ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร มีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย โดยทีค่ ณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่ อผูถ้ ือหุน้ บุคคลภายนอก และ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.5 การประชุม
6.5.1 จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
หรือผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็ น
6.5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนัน้ จึงถือว่าครบองค์ประชุม
6.5.3 กรรมการบริหารที่มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งที่พิจารณาเรือ่ งใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ ง
นัน้ ๆ
6.5.4 ในการออกเสียง กรรมการบริหารลงมติโดยมีสิ ทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ น
เกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิ ออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้
ขาด
6.5.5 มีการจัดทารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา
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6.6 การรายงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร
6.7 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริหาร จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั ิงาน
อย่างมีหลักเกณฑ์
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7.

ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 10, 17, 18 และ 20 ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิ
เคท โดยมีการการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ในเรือ่ ง การกาหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกัน
อย่างชัดเจน บริษัทฯจึงกาหนดให้ประธานกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อบังคับ ข้อ 20) เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ข้อบังคับ ข้อ
18) และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีป ระสิทธิ ภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบัง คับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิ ด
โอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. มีบทบาทในการมอบหมายหน้าที่ ตามข้อบังคับของกิจการให้แก่รองประธานกรรมการ ในกรณีที่ คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ (ข้อบังคับ ข้อ 17)
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั่น
5. เป็ นผูล้ งคะแนนชีข้ าด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้ สองฝ่ าย
เท่ากัน (ข้อบังคับ ข้อ 10)
6. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้
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8.

ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. กากับ ดูแล และอนุมตั ิเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ัดการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอื่นใดดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อานาจนัน้ ๆ ได้
2. ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานส่งเสริม และให้การสนับสนุนนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM และ CAC)
เพื่อสือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย
4. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิ จการของบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรม การ
บริหารของบริษัททุกประการ
5. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรือให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กาหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ ภายในและภายนอกบริษัท
6. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซือ้ ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซือ้ วัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 40 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท) และการจัดซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดาเนินงาน ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 40 ล้านบาท (สีส่ บิ ล้านบาท)
7. อนุมตั ิการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมตั ิใบเสนอราคาขายสินค้า การอนุมตั ิให้ทา
สัญญารับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึง่ ร้อยล้านบาท)
8. อนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท
(สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท)
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็ นคราว ๆ ไป

กฎบัตรในการบริหารจัดการ

หน้า 24

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
9.

ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัท
2. ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
3. ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานส่งเสริม และให้การสนับสนุนนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM และ CAC)
เพื่อสือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย
4. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกประการ
5. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ และ/หรือให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ จะไม่มีการมอบ
อานาจช่วงให้แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท
7. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท
รวมทั้ง ก าหนดขั้น ตอนและวิ ธี ก ารจัด ท าสัญ ญาดัง กล่า ว เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการซือ้ ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซือ้ วัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่
เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และการจัดซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดาเนินงาน ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
9. อนุมตั ิการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมตั ิใบเสนอราคาขายสินค้า การอนุมตั ิให้ทา
สัญญารับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)
10. อนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
(ห้าล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิ จของบริษัท ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
11. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริษัท
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12. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทัง้ หมด
ของบริษัท ยกเว้นพนักงานระดับผูบ้ ริหาร
13. มีอานาจ ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี ้ กรรมการผูจ้ ัดการจะพิจารณาและอนุมัติ รายการที่ กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษั ทหรือบริษั ทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็ น การอนุมัติ รายการที่ เป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอานาจกรรมการผูจ้ ดั การได้โดยมติคณะกรรมการบริษั ท
นอกจากนี ก้ รรมการผู้จัด การอาจมอบอ านาจให้พ นัก งานบริษั ท มี อ านาจหน้า ที่ ใ นการปฏิ บัติ ง านต่ า งๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอานาจหลักเกณฑ์ที่กรรมการผูจ้ ัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทัง้ นี ้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

กฎบัตรในการบริหารจัดการฉบับนี ้ ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
(การประชุมครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
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